
 
ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ WE WROCŁAWIU 
 

 1.Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z przedmiotu. 
  

Nauczanie przyrody odbywa się na podstawie programu nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Autorami programu są: Ewa Jakubowska, Marek Kaczmarzyk, Janusz Mrzigod, Ewa Maria 

Tuz. Przedmiot uzupełniający przyroda obejmuje treści z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz geografii.  

Realizacja programu odbywa się poprzez realizację wybranych wątków przedmiotowych i tematycznych.  

Szczegółowy zakres wymagań ogólnych i szczegółowych zawarty jest w rozkładzie materiału opracowanym na 

podstawie programu nauczania. 

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody.  

Ocena Uczeń: 

celująca Posiada wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy programowej dla 

danego etapu kształcenia i stosuje je do rozwiązania zadań problemowych o wysokim 

stopniu złożoności; 

Samodzielnie podejmuje działania zmierzające do poszerzenia swoich wiadomości i 

umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody;  

Uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i uzyskuje wyróżniające wyniki, 

godnie reprezentując szkołę; 

Podejmuje się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie 

wykraczających poza podstawę programową; 

Formułuje problemy i buduje modele odpowiedzi, 

Spełnia jednocześnie wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

bardzo dobra Uczestniczy w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskuje wyróżniające 

wyniki na poziomie szkolnym; 

Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

podstawy programowej; 

Stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów oraz zadań 

problemowych; 

Analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł; 

Poprawnie wyjaśnia zależności przyczynowo –skutkowe; 

Wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł 

wiedzy; 

Projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia i obserwacje; 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwoju; 

Spełnia jednocześnie wszystkie wymagania na ocenę dobrą. 

dobra Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 



podstawy programowej; 

Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów; 

Wykorzystuje wiele źródeł wiedzy; 

Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

Określa związki przyczynowo – skutkowe procesów przyrodniczych; 

Wykonuje samodzielnie i poprawnie większość poleceń, zadań i doświadczeń, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa; 

Spełnia jednocześnie wszystkie wymagania na ocenę dostateczną. 

dostateczna Z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania 

typowych zadań i problemów; 

Z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy;  

Opisuje wybrane procesy przyrodnicze; 

Uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych; 

Z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia i obserwacje; 

Spełnia jednocześnie wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczająca Uczeń ma pewne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach określonych w 

wymaganiach podstawy programowej, ale nie przekreślają one możliwości dalszego 

kształcenia; 

Z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności.  

Potrafi wymienić przykłady procesów przyrodniczych; 

Przy biernej postawie na lekcjach wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio 

motywowany potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia. 

niedostateczna Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej dla 

przyrody; 

Ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu; 

Nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności; 

Nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy; 

Nie potrafi wykonać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela prostych ćwiczeń i poleceń; 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia  

Na lekcjach przyrody ocenianiu podlegają: 

 wiedza i umiejętności ucznia; 

Wymienione niżej obszary aktywności ucznia: 

 aktywny udział ucznia w lekcji, w tym w debatach i dyskusjach; 

 aktywny udziału w projekcie;  



 przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie obserwacji; 

 umiejętność i kultura prezentacji własnych sądów i przemyśleń; 

  rozwiązywanie problemów; 

 praca w grupach; 

 aktywność dodatkowa (udział poza zajęciami w konkursach, projektach); 

 samodzielna praca na lekcjach; 

 poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. 

  

Kategorie ocen: 

– odpowiedź        waga 3  

– sprawdzian         waga 5 

– kartkówka        waga 3 

– projekt zewnętrzny        waga 4 

– aktywność na lekcjach       waga 1 

– prezentacja        waga 2 

– aktywność dodatkowa        waga 3 

– systematyczność prowadzenia notatek  w zeszycie   waga 1 

– zadanie         waga 1 

Nieprzygotowanie 

Raz w semestrze (z wyjątkiem dnia, w którym nauczyciel zaplanował sprawdzian lub kartkówkę) uczeń może 

zgłosić nieprzygotowanie. 

Sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany do 

napisania sprawdzianu na następnej lekcji lub w przypadku absencji spowodowanej co najmniej tygodniową 

chorobą, na pierwszej lekcji po upływie okresu ochronnego. W przypadkach losowych, np. po długotrwałej 

chorobie, tryb pisania sprawdzianu uczeń ustala z nauczycielem. 

Sposoby uzasadniania ocen 

 Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców, również rodziców uczniów pełnoletnich.  

Uzasadnienia ocen dotyczą odpowiedzi ustnych i różnych form pisemnych, według następujących  zasad: 

a. odpowiedz ustna – recenzja ustna nauczyciela, w której  wskazuje na poprawne i negatywne aspekty 

odpowiedzi 

b. kartkówka – uzasadnieniem jest wynik punktowy w stosunku do maksymalnej liczby punktów 

c. sprawdzian – uzasadnieniem jest wynik punktowy w stosunku do maksymalnej liczby punktów, z krótkim 

komentarzem pod całością pracy, zawierającym wskazówki co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien się uczyć. 

Sprawdzone i ocenione prace są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.  



Sposób udostępniania określa Statut Szkoły. 

3.  Kryteria ocen za poszczególne sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia 

Skala oceniania sprawdzianów: 

  0 – 30 %  ocena niedostateczna 

31 – 50 %   ocena dopuszczająca 

51 – 65 %  ocena dostateczna 

66 – 80 %  ocena dobra 

81 - 95 %  ocena bardzo dobra 

powyżej 96 %   ocena celująca 

Skala oceniania kartkówek: 

  0 – 30 %  ocena niedostateczna 

31 – 59 %   ocena dopuszczająca 

60 – 74 %  ocena dostateczna 

75 – 89 %  ocena dobra 

90 - 100 %  ocena bardzo dobra 

 

4. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej 

1. Ocena śródroczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w I semestrze, ocena końcowo roczna 

jest średnią ważoną ocen cząstkowych z I i II semestru. 

2. Ocenę śródroczną lub roczną nauczyciel ustala zgodnie ze średnią ważoną proponowaną przez dziennik 

elektroniczny. Nauczyciel może obniżyć ocenę jeżeli uczeń często nie uczestniczył w różnych formach 

sprawdzania wiedzy i umiejętności lub podwyższyć, jeżeli uczeń wykazywał się szczególną aktywnością i 

uczestniczył w konkursach lub innych projektach pozalekcyjnych.  

 

5. Ocenianie uczniów ze specjalnym wymaganiami edukacyjnymi 

Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach przyrody dla uczniów ze specjalnymi wymaganiami 

edukacyjnymi polega na dostosowaniu czynności i prac zadawanych uczniom do możliwości ucznia . Odbywa się 

to np. poprzez: 

• zmniejszanie poziomu trudności zadań stawianych uczniom; 

• w procesie uczenia wspieranie mocnych stron uczniów; 

•odpowiednie modyfikowanie form zadań i ćwiczeń; 

• wydłużenie czasu na wykonanie zadania; 

• zapewnienie uczniowi pomocy w razie potrzeby przy wykonywaniu zadań; 

• zachęcanie do aktywności pozaszkolnej;   

• zmniejszenie ilości zadań na sprawdzianach lub wydłużenie czasu pracy. 

 

6. Informowanie uczniów i rodziców o zasadach oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa 

1. O szczegółowych zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów w tym o warunkach i trybie otrzymania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (Statut LO nr X Rozdz. 9, § 43, ust 4 

i 4a) informuje nauczyciel na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, a najpóźniej do 15 września. Zasady 

oceniania z przedmiotów znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

2. Informowanie rodziców odbywa się przez publikację na stronie internetowej szkoły oraz przekazanie tej 

wiadomości przez wychowawców na zebraniu - potwierdzenie w protokole z zebrania. 


